Kreatív műveltségi verseny Szent Angéla és Szent Orsolya tiszteletére
Keresztény Ifjúsági Találkozó
Kisvárda – 2018. április
Kedves Diákok!
Iskolánk, a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
ebben a tanévben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. „Csendesen, szerényen, ahogy
hivatásukhoz illik, érkeztek meg délután községünkbe az Orsolyita-szüzek, hogy kezükbe vegyék a
katholikus leánynevelés ügyét”- tudósított a Felső Szabolcsi Hírlap 1918. április 21-én az Orsolyita
Rend nővéreinek Kisvárdára érkezéséről. 1918 szeptemberében megnyitották elemi leányiskolájukat,
valamint az internátussal felszerelt tanítóképzőjüket. E jeles alkalomból, a rendalapító, Merici Szent
Angélára, és a rend névadójára, Szent Orsolyára szeretnénk emlékezni, ezért egy játékos műveltségi
vetélkedőre hívunk Benneteket. Reméljük, a feladatokat jó kedvvel, szívesen oldjátok meg, közben
pedig új ismeretetekre is szert tesztek. A megoldásokat a versenykiírásban megjelölt módon
juttassátok el hozzánk!
1. feladat

Szókereső
A betűnégyzetbe Szent Angélához / vagy Szent Orsolyához / vagy a rendhez köthető
személyek (kereszt- vagy vezetéknév) és városok nevét rejtettük el, összesen 10
darabot. Keressétek meg ezeket a neveket (föl-le, jobbra-balra, átlósan), és készítsétek
el hozzájuk a meghatározást!

2. feladat
Orsolyiták Magyarországon
A következő táblázatban néhány földrajzi nevet fedezhettek fel, ha az összekeveredett
betűket helyes sorrendbe rakjátok. Rendezzétek sorba őket abból a szempontból is, hogy
mikor telepedtek meg ott az orsolyita nővérek. A legkorábbival kezdjétek, majd jelöljétek
meg a helyeket a vaktérképen is!
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3. feladat
A képeken az Orsolyita Rend történetéhez kacsolódó személyek láthatók. Határozd meg, kik
ők, hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Majd készítsetek képelemzést külön-külön mindkét
szenthez (személyük, ábrázolt esemény, jelképek, stb.) egyenként kb. 1500-2000 karakter
terjedelemben.
1. kép

2. kép

A Szent Orsolya Rend győri Szent Anna templomának mennyezetfreskója.

Hans Memling: Szent Orsolya mártírhalála

képek forrása: https://www.google.hu/

4. feladat
Képzeletbeli időutazásra hívunk! Írjatok motivációs levelet, amellyel jelentkeztek az
1918-ban induló kisvárdai, orsolyiták által működtetett elemi iskola tanítónői
állására. A pályázóval szembeni elvárások: egyetemi végzettség, és azoknak az
elveknek a tiszteletben tartása és alkalmazása a nevelő-oktató munkában, amelyet a
rend alapítója, Merici Szent Angéla megfogalmazott. A motivációs levelet M. Horváth
Aloisiának, a rend kisvárdai főnöknőjének kell címezni (Kisvárda, Flórián tér 3.). A
formai és terjedelmi jellemzőkre is ügyeljetek!

5. feladat
Bizonyítsátok be, hogy Szent Angéla és/vagy Szent Orsolya életcélja a ma élő
emberek számára is szolgálhat követendő példaként. Érvelő írásotokban mutassatok
be 2-3 olyan 20-21. századi személyt, aki hivatásával hasonló életfelfogást képviselt.
Gondolataitokat 1,5 – 2 oldal terjedelemben fejtsétek ki!
6. feladat
Készítsetek – 1 db A4-es lapon, 6–10 képből álló – képregényt, amely Szent Angéla
vagy Szent Orsolya életét mutatja be! A képregényt kérjük, hogy elektronikusan –
színesben szkennelve – és postai úton is küldjétek el iskolánk címére a megadott
határidőre.

Jó munkát, hasznos időtöltést kívánunk!

